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Omslaget är ett hommage till Pär Lagerkvist och 

Edward Munch.

-  Poesin  är  utdöende  om  man  får  tro  offentligheten.
Poesihyllorna blir kortare och kortare men poeterna blir fler
och fler. Det har aldrig skrivits och lästs så mycket poesi som
nu, säger Daniel Lyrstedt, redaktör på Poeter.se

Poeter.se,  Sveriges  idag  största  poesisajt,  med  40  000
medlemmar,  över  två  miljoner  publicerade  texter  och
tusentals läsningar per dygn. Här är är poesin mer levande
än  någonsin  och  vi  finner  poeter  i  alla  åldrar  från  alla
Sveriges hörn.

Poeter.se ger nu ut poesiantologin:
Ångest – En poesiantologi om starka känslor.

Format: 135x210, Pocket
Sidor: 210
ISBN:978-91-985911-0-1

I denna antologi finner vi människans starkaste känslor: Ångest! Poesin och prosapoesin vi möter i de
följande  sidorna  spänner  över  hela  ångestens  spektrum.  Från  existentiell  ångest  och  klimatångest  till
dödsångest och vardagsoro. Vi finner dikter som försöker beskriva känslan i ovanliga metaforer och andra
som berättar vilka bilder och upplevelser som triggar våra rädslor och våndor.

I  vår  tid  har  dagens  forskning  påvisat  att  kultur,  konst  och  poesi  har  en  positiv  effekt  på  vår  hälsa.
Människan mår faktiskt bättre av kultur. Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och
därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang. Kultur kan fungera som en viktig
friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete. Kultur stärker det friska i människan!

Kontakt
För ytterligare information och referensexemplar: press@ordkonster.se
Kontaktinformation poeter.se : Daniel Lyrstedt, daniel@poeter.se
Författarna i boken finns tillgängliga för intervju och uttalanden.
Kontakta oss för kontaktuppgifter eller för att hitta en författare i din region.

Boksida: https://www.ordkonster.se/%C3%A5ngest-boksida 
Digitalt omslag: https://ordkonster.se/____impro/1/webshopmedia/%C3%85NGEST_DIGITALT_omslag-
1591025311673.gif?&withoutEnlargement&resize=1920,9999 

Pressmeddelande i PDF-format: http://ordkonster.se/media/PM%20%C3%85ngest
%2020200615%20PDF.pdf
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